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Abstract 
    Marriage is defined as a sexual, 
emotional and economic partnership 
that is socially and/or legally sanc-
tioned. Sexual behavior is an impo-
rtant aspect of marital satisfaction. 
Sexual relationship can be communal, 
or exchangenal. The aim of this study 
is to evaluate the psychometric pr-
operties of sexual relationship scale. 
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This research is a descriptive-
correlational study with a random 
sampling of 121 couples to investigate 
the construct validity, 21 persons (10 
females) with marital problems to 
examine the differential validity and 
30 persons (15 females) for test-retest 
reliability. The sum of samples is 293. 
Original Sexual Relationship Scale 
(24 items) and Sexual Relationship 
Subscale from ENRICH Questio-
nnaire (10 items) were administered. 
Collected data were analyzed using 
exploratory factor analysis, MANO-
VA, Pearson Correlation, and 
Chronbach Alpha. Exploratory factor 
analysis supported a 3-factor (17 items
from 24 original items) solution 
namely “communal orientation,” 
“exchangenal orientation,” and “dem-
and”. MANOVA shows a significant 
difference (p<001) between the 
normal group and the group suffering 
from marital problems  in “exchan-
genal orientation”. Correlation betw-
een “communal orientation” and 
sexual relationship scale from 
ENRICH questionnaire was found to 
be 0.92. The results provide further 
support for the differential, and 
convergent validity of the SRS. 
Chronbach’s Alpha for the factors 
ranged from 0.81 to 0.90. Test-retest 
reliability was between 0.92 and 0.96, 
supporting the reliability of the SRS. 
The 17-item SRS was found a useful 
scale for research on  marital 
satisfaction, for professionals to help 
those in need choose an appropriate 
marriage therapy method.   

 
KeyWords: sexual relationship, cou-
ples, communal orientation, exchange-
enal orientation, demand. 

در مرحله بررسي روايي سازه، نمونه پژوهش شامل         

اي تك   زوج عادي است كه با روش خوشه           121

در مرحله بررسي روايي      .  اي انتخاب شدند   مرحله

11 زن و    10(  نفر    21توافقي و پايايي نيز به ترتيب       

 زن و   15( نفر   30واجد مشكالت زناشويي و      )  مرد

خاب و  با روش در دسترس و داوطلبانه انت       )   مرد 15

-هاي جمع داده.  ها اجرا شد  ابزار پژوهش بر روي آن    

هاي آماري تحليل عوامل        آوري شده با روش       

اكتشافي، تحليل واريانس چند متغيره، ضريب            

همبستگي پيرسن و آلفاي كرونباخ  مورد بررسي           

 .قرار گرفتند

آوري هاي جمع نتايج تحليل عاملي اكتشافي داده       

 مقياس بر روي سه       ماده از  17شده نشان داد كه      

اي و  گيري مبادله گيري مشاركتي، جهت  عامل جهت 

مقايسه گروه واجد مشكالت     .  توقع بار عاملي دارند    

زناشويي با گروه عادي نشان داد كه گروه واجد              

گيري طور معناداري در جهت    مشكالت زناشويي به   

. اي باالتر از گروه افراد عادي هستند               مبادله

ي مشاركتي با مقياس      گيرهمبستگي عامل جهت   

روابط جنسي از پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ          

اين نتايج مؤيد روايي سازه، افتراقي و         .   است 92/0

نتايج نشان دادند   .  توافقي مقياس رابطه جنسي است    

 تا  81/0(كه مقياس رابطه جنسي از همساني دروني        

مطلوبي برخوردار  )  96/0 تا   92/0(و پايايي   )  90/0

هاياي روابط جنسي در پژوهش     ماده 17  مقياس.  است

تواند در  مربوط به رضايت زناشويي كاربرد دارد و مي       

هـاي اي و انتخـاب روش      هـاي مشـاوره  مـوقعيت

 .درماني مناسب مفيد باشدزوج

 

گيري رابطه جنسي، زوجين، جهت      :  هاكليدواژه

 اي، توقعگيري مبادلهمشاركتي، جهت
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 مقدمه

راد تـرين رسم اجتماعي براي دستيابي به نيازهاي عاطفي اف  تـرين و عالـي    ازدواج بـه عـنوان مهـم      

داليل اصلي  . اي انساني، پيچيده و بسيار ظريف است      ازدواج رابطـه  . اسـت همـواره مـورد تأيـيد بـوده         

ـ رواني و  ازدواج عمـدتاً عـشق، محـبت، داشـتن شـريك و همـراه در زندگـي، ارضاء نيازهاي عاطفي             

و  1واج بـه عـنوان رابطه عاطفي، جنسي       ازد). 1380نـژاد،   نوابـي (افـزايش شـادي و خـشنودي اسـت          

 تعهد نسبت به يكديگر يك  و و قانون است شرعيد  أيف شده كه مورد ت    ياقتـصادي بـين زن و مرد تعر       

 و  يرابطه جنسي هم به لحاظ عاطف     ). 1999جانسون،   (جنـبه كلـيدي در اين رابطه چند بعدي است         

 لومان، كاگنون، ميشل، و(  قوي و تعيين كننده در زندگي زناشويي استعامليهـم بـه لحاظ جسمي      

هاي نزديكي در روابط و شاخص قدرتمند       صميمت در روابط جنسي يكي از شاخص       و   )1994ميشلز،  

غريزه  شناختي و ثير علل زيست  أ تحت ت  ًگرايش به فعاليت جنسي صرفا    ). 1999سادرن،  ( عـشق است  

هاي جنسي بدون هدف    هاي انسان با حيوانات گرايش به فعاليت      تفاوتجملـه   از  . تولـيد مـثل نيـست     

 ابراز انواع متفاوتي ي براي   انـسان بـه رابطـه جنسي به عنوان وسيله ارتباط و راه            . د مـثل اسـت    تولـي 

). 2002باراش، و  ليپتون،      (كندازهـيجانات مانـند صـميميت، عـشق، خـشم و پرخاشگري توجه مي             

 هباند ولي تجره كردهبدر تمام اعصار تمايالت جنسي را تجر هـا در طول زندگي خود و هـرچند انـسان   

جنـسي امـري شخـصي و خـصوصي اسـت و افراد تفكرات و احساسات منحصر به فرد خود را در اين                 

 ) .1995مستر، جانسون، كلوندي، ( زمينه دارند

كمتر   زندگي زناشويي   ثير آن در  أبه ت رفتار جنسي   ي مربوط به    ها در پژوهش  عقيده دارند لفين  ؤم

ير ناپذتفكيك  جزءيد و رابطه جنسي     أيتماعي ت  فعاليت جنسي در ازدواج به لحاظ اج       زيرا  ،توجه شده 

در پيامدهاي منفي   تواند موجب   مياي كه   به روابط جنسي عنوان پديده    اغلب  رو   از اين  .ازدواج است 

) 1995( مستر و همكاران  هايي مانند پژوهش    پژوهشبا وجود اين،      .شود نگاه كرده نمي   ازدواج باشد، 

سي را مورد مطالعه قرار داده و معتقدند كه رابطه رضايت             رابطه بين رضايت زناشويي و رضايت جن       

 احساس  ،افرادها معتقدند   آن  .جنسي و رضايت زناشويي دو طرفه است و بر يكديگر اثر متقابل دارند             

هاي بررسينياز به   د كه براي فهم آن      نندگي زناشويي و جنسي دار     ز مورد  خود را در  خاص  و قضاوت   

ابط، عدم عالقه يا وجود خشم و         رو  ر د كند كه ناهماهنگي  هار مي اظ)  1985( هاوتون  .استويژه  

عالوه بر اين، خصومت، خشم،       .ها دارد اي بر رضايت جنسي آن    ثيرات منفي أرنجش در بين زوجين ت    

 يروابط جنس   دركننده  اعتمادي، پريشاني، مشكل در بيان نياز جنسي از عوامل منفي مداخله              بي

 نيز علت   1346از مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در سال            بر اساس آمار منتشره        .هستند

يازده درصد طالق زنان و سيزده درصد طالق مردان عدم توافق در روابط جنسي بوده و در همان                      

نقل از غديري و فروتن،     ؛ به 1347واحدي،  (سال اين آمار در انگلستان پنجاه درصد گزارش شده است           

هاي مختلف  هايي كه در دادگاه خانواده به بهانه        بااليي از طالق   هاي گذشته درصد  در سال ).  1387
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رسد بيش از مقداري است     گيرند ريشه در مسائل جنسي دارند، آمار واقعي نيز به نظر مي            صورت مي 

شود چرا كه عوامل مختلفي از جمله شرم و حيا غالباً مانع از طرح مسائل جنسي به                     كه اعالم مي  

 پـور نتايج پـژوهش حيدري و حسيـن     ).1387غديـري و فـروتـن،    (ق است   عنوان دليل تقاضاي طال   

نشان داد كه نوبت كاري از طريق محدود كردن ارتباط زوجين و تأثير آن بر رابطه جنسي،                  )  1385(

رحماني، .  شودكار مي و نظارت مالي موجب تأثير منفي بر رضامندي زناشويي پرستاران شب                

 ساله  نشان دادند     58 تا   19 مرد و زن     292روي   در پژوهش خود  )  2010( و اللهقلي    خوئيمرقاتي

لومان، پايك، گالسر، كانگ، وانگ، لوينسون      .  رضايت زناشويي رابطه معناداري با رضايت جنسي دارد        

 نفره از زنان و مردان نشان دادند كه رضايت از رابطه             27000نيز در يك نمونه     )  2006(و همكاران   

 .ه قوي شادكامي در زندگي زنان و مردان استكنندبينيجنسي پيش

گرايي جنسي  در پژوهش خود نشان دادند، افزايش كمال      )  1384( حيدري، مظاهري و پوراعتماد   

كننده بينيكه پيش در مردان با افزايش احساسات مثبت نسبت به همسر همراه است، ضمن اين                 

گويد، با توجه به ارتباط نقش جنسي       مي)  2002( گاورنمك.  شان نيز است  احساسات مثبت همسران  

 تواندگرايي جنسي مرد مي   گرايي جنسي زن باال باشد كمال     و سازگاري زناشويي، در شرايطي كه كمال       

روابط جنسي و عوامل    )  1997( رينود و بايرز  .  موجب احساسات مثبت زن نسبت به همسر خود شود        

 باالتر،  2كه رضايت ارتباطي  ند  ج نشان داد  نتاي.  مرتبط با رضايت جنسي زوجين چيني را بررسي كرد         

مهرباني ارتباط   و   با فراواني بيشتر رفتار جنسي      سطوح باالتر رضايت جنسي و رضايت جنسي باالتر       با  

مشكالت جنسي زنان نقش بيشتري در      در مقايسه با مردان     نشان داد كه    وي  چنين نتايج   هم.  دارند

مفهوم صميميت در بين    نشان داد   )  1985(   و وارينگ  پاتون پژوهش   .كند بازي مي  ،رضايت از روابط  

كردند كه مردان بيشتر احتمال دارد كه روابط جنسي را              آنان اظهار .  زنان و شوهران متفاوت است     

 زنان درجه ارضاء جنسي را بيشتر با صميميت             كهدر حالي   شان بدانند ييجداي از روابط زناشو    

دهد، زنان نسبت به مردان      نشان مي )  2002( ترودل   نتايج پژوهش   .دانندمرتبط مي   شانييزناشو

  .دهند تا رفتار جنسيبيشتر به زندگي زناشويي اهميت مي

 دانندطور كلي عملي ذاتي مي    ههـرچند بعضي فعاليت جنسي را به عنوان بخشي از زندگي آدمي و ب             

ثر از  أفتاري مت رهاي زيستي، فعاليت جنسي     عـالوه بر پايه   بعـضي ديگـر معـتقدند       ). 1999سـادرن،   (

عوامل فرهنگي و اهميت فعاليت  تنوع تجربيات جنسي،. استيادگيـري و شكل گرفته توسط فرهنگ      

ادبيات ). 1994برد، و ملدويد،    ( از جملـه عـوامل مؤثـر بـر روابط جنسي است              در نـزد افـراد     جنـسي 

ه با نگرش در    شناسـي رفتار جنسي بر اهميت تفاوت زنان و مردان در رابط           وهـشي مـرتبط بـا روان      ژپ

مردان و زنان باورهاي متفاوتي در مورد فعاليت جنسي و هيجانات            .كـيد دارد  أمـورد رفـتار جنـسي ت      

طور نسبي يك رويكرد تفريحي     ه مردان ب  اند كه تعدادي از پژوهشگران عنوان كرده    . مرتبط با آن دارند   

 رويكرد زنان به روابط      در مقابل  .لذت است  بر كيدأآن ت   رويكـردي كـه در     ،بـه روابـط جنـسي دارنـد       
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بيرنبام، ريس، ميكالينسر،    (كيد آن بر صميميت است    أ نگرشي كه ت   ،جنـسي نگرشـي ارتباطـي اسـت       

؛ دالميتر، 1996؛ كوهن، و اسكاتلند، 2002؛  هيل، 2004؛ اشاچنر، و شيور، 2006زيلـيس، و اورپـاز،    

ها نشان داده است     پژوهش  نتايج  فراتحليل تعدادي از     كند كه بـيان مـي   ) 1385(اي   خمـسه  ).1987

مردان بر اساس   . هاي مربوط به ارتباط جنسي با يكديگر متفاوتند       كـه مردان و زنان  از لحاظ انگيزش        

تر به اين رابطه    هاي فرهنگي بيشتر به جنبه جسماني رابطه عالقمند هستند و نگرش سطحي           كليـشه 

هاي بين فردي رابطه    رند و به جنبه   كـه زنـان بـه احـساسات عاشقانه بيشتر توجه دا           در حالـي  . دارنـد 

 . هاي جسماني آن توجه دارندبيشتر از جنبه

رفتار جنسي تركيبي از مفاهيم، . رفـتار جنـسي، جنـبه مهمـي از كيفـيت زندگـي زناشويي است            

نقل از  ؛ به 2001،  3دنرشتاين(هاي همراه است    هـا، احساسات و انديشه    هـا، فعالـيت   هـا، تجـربه   نگـرش 

كالرك و  .  باشد 5 يا مشاركتي  4ايتواند مبادله گيـري در روابـط جنسي مي      جهـت ). 1385اي،  خمـسه 

و ه داد وستد دپايه حاكميت قاع  ارائـه دادنـد كه بر      را   روابـط در  گيـري   نظـريه جهـت   ) 1979( ميلـز 

انتظار دهد  چه را مي  آن گونه تعريف شده است كه فرد      اين ابطهر اي در مبادلهگيري  جهت. منفعت بود 

طرف  ، در يك رابطهشود كه گونه تصور مي   اين گيري مبادله در جهت . همان را پس بگيرد   د حداقل   دار

نظريه . برابر پس دهد   حداقل   طور مناسب و  هبايد ب   مقـروض است و    آورده، هـر چـه را بدسـت         مقابـل 

ها ها، پاداشهاي افراد براي تداوم يا قطع روابط را بر مبناي هزينه         كوشد تا انگيزه  مـبادله اجتماعي مي   

گويد مردم به دنبال روابطي هستند كه در        در اصل، اين نظريه مي    . و مـبادالت ارتباطي توصيف نمايد     

ميلر و  . است گيري مشاركتي اي، جهت مبادلهگيري   جهت مقابلدر  . آن پـاداش بـيش از هـزينه باشد        

برقراري  علت ركتيگيري مشا جهتدر  اند،  كردهگونه تعريف    ايـن  گيـري مـشاركتي را    جهـت كـالرك   

اما . هاي مشترك استو فرد خواهان افزايش پاداشاست، مسر بـه رفاه و رضايت ه    عالقمـندي   رابطـه   

در . هاي فردي را افزايش دهند    كنند كه پاداش  اي رفتار مي  گونهاي، افـراد بـه    گيـري مـبادله   در جهـت  

تأكيد نمايد » ما بودن«ا بر  گيرد ت  فاصله مي  »اين به خاطر آن   «گيـري مـشاركتي فـرد از تفكـر          جهـت 

در نگرش مشاركتي، فرد به خاطر ديگري و        ). چـه بـراي تـو خـوب است براي من هم خوب است             آن(

فردي با . كندگذاري هيجاني ميكند، سرمايهبيني مقدار پاداشي كه در رابطه دريافت مي    بـدون پـيش   

نمايد اما كمك كردن به طرف ها نيز توجه    ها و هزينه  گيـري مـشاركتي ممكـن است به پاداش        جهـت 

براي وي سود و زيان . دانددهنده ميبر بداند، پاداشكه هزينهمقابـل بـراي ارضاي نيازها را بيش از آن      

شود چرا  سود و زيان رابطه با چيزهاي جايگزين مقايسه نمي        . اهميت هستند در عـشق و احـساس بي      

 گيريجهتشان  رابطه جنسي كه در    ي افراد .معـنا هـستند   كـه بـدون عـشق و حـس مـا بـودن، بـي              

 مايلند  وكنندسي همسرشان و رفاه وي احساس مسئوليت مين در قـبال رضايت ج    ،دارنـد مـشاركتي   

 در  رويكرد مشاركتي عالوه بر اين فردي كه       .كه اميال و نيازهاي شريك جنسي خود را برآورده سازند         

همسرش به نيازهاي جنسي او حساس و       انتظار دارد كه متقابال      گزيندمـورد روابـط جنـسي را برمـي        
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 ايگيري مبادلهها در مورد روابط جنسي بر اساس جهت    كه ديدگاه آن   افرادي ،در مقابل  .پاسـخگو باشـد   

دارند و نه احساس  مين جنسي همسر خودأ نـه احساس مسئوليت خاصي در مقابل رضايت و ت      ،اسـت 

ها بلكه آن ات جنسي همسر خود دارندنـياز ذاتـي يـا مـيل بـه هماهنگـي براي برآورده ساختن تمني              

يا انتظار مقابله به مثل در آينده داشته   شوند كه خود از آن بهره ببرند و       زمانـي وارد روابط جنسي مي     

افرادي كه  .ه نوعي التزام و بدهي است   داي به رابطه جنسي اغلب در برگيرن       مبادله گيريجهت. باشـند 

دهند و ب نگران اين هستند كه در رابطه جنسي چه مي اغلدارندچنـين ديدگاهـي در رابطـه جنسي         

 .برابر است يا نهاي كه اين مبادلهاين و گيرندچه مي

 ماده  24اي مقياسي با    گيري مشاركتي و مبادله   گيري دو جهت   براي اندازه  )1990( هاگـز و اسنل   

هاي ماده شان داد كه   ن هاي اصلي تحليل عوامل مقياس رابطه جنسي با روش تحليل مؤلفه        . ارائه دادند 

ه مردان ب نشان داد،    هاي انجام شده  بررسي .دهندمقـياس رابطه جنسي دو خوشه مجزا را تشكيل مي         

اي دارند اما تفاوت معناداري در مردان و     طـور معـناداري نمـرات باالتري در زيرمقياس رويكرد مبادله          

هاي س رابطه جنسي با مقياسهمبـستگي معنادار مقيا  .ردزنـان در رويكـرد مـشاركتي وجـود نـدا        

 مقياس رابطه   6دهنده روايي توافقي  اي كالرك نشان  گيـري مـبادله    مــشاركتي و جهــت   گيـري جهـت 

گيري در زنـان همبـستگي مثبت و معناداري بين زيرمقياس مشاركتي و مقياس جهت              .جنـسي بـود   

اي و  مبادلهگيري  جمعـي بـود و در كـل نمـونه همبـستگي مثـبت و معناداري بين زيرمقياس جهت                  

 ،رضايت از رابطه   مقياس رابطه جنسي با   . ميلز وجود داشت   اي كالرك و  گيـري مبادله  هـت جمقـياس   

 سازگاري و ثبات زندگي زناشويي      برگيري در روابط جنسي      جهت تأثير با توجه به     .همبـستگي داشت  

 سازي و مناسب  زيساهدف پژوهش حاضر آماده    ،ثيـرات منفـي طالق بر افراد، كودكان و جامعه         أو نيـز ت   

 . مقياس در جامعه مورد مطالعه است7مقياس مذكور براي جامعه ايراني و بررسي روايي و پايايي

 

 روش 

گيريجامعه، نمونه و روش نمونه  

ساكن تهران كه در دهه اول زندگي زناشويي خود          جامعـه آمـاري پـژوهش عبارتـند از كليه افراد          

هاي مقياس اصلي طوري   ماده ،كهبا توجه به اين   . د هستند كـالس سوا   8دارنـد و داراي حـداقل        قـرار 

 در .كنند، مناسب باشدخانگي با يكديگر زندگي ميتنظـيم گـرديده كه براي افرادي كه به صورت هم      

پس . باشدمناسب  تـرجمه به زبان فارسي سعي گرديد كه جمالت متناسب با فرهنگ و براي زوجين                

 در مـورد روايي صوري و مفهومي، مقياس آماده شده براي    درمانـي  متخـصص زوج   5از نظرسـنجي از     

پس از .  نفره در دسترس از مردان و زنان اجرا شد30هـا در يـك نمـونه    بررسـي مفهـوم بـودن مـاده      

 250اس تعداد ـاي مقيـهادهـا، در مرحله بعد متناسب با تعداد م      ـهادهـودن م ــ اطميـنان از مفهـوم ب     

دهندگان بدون كه الزم بود پاسخبا توجه به اين. نددر نظر گرفته شد  بـه عنوان نمونه     )  زوج 125( نفـر 
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گيري به  شان پاسخ دهند، نمونه   االت مربوط به روابط جنسي خود در زندگي زناشويي        ؤبـازداري، به س   

منطقه جغرافيايي در سطح     5 مهد كودك از     5اي و از بين والدين كودكان       مرحلهاي تك خوشـه  روش

ابزار پژوهش بر روي آنان      ،كنندگانشركتد كه بعد از توجيه و كسب رضايت         شـهر تهـران انجـام شـ       

 242 زوج بـه دلـيل مخـدوش بـودن كـنار گذاشته شد، بنابراين از                 4هـاي   پرسـشنامه . اجـرا گـرديد   

 30براي بررسي پايايي، مقياس آماده شده در يك نمونه          .  در تحليل عاملي  استفاده گرديد      پرسشنامه

 نفر 21ز از ـ براي بررسي روايي افتراقي ني  . روز دوبار اجرا گرديد    15با فاصله   )  مرد 15زن و   15(نفـره   

 مركز مشاوره در سطح شهر تهران مراجعه        3كـه بـه دليل اختالفات زناشويي به         )  مـرد  11 زن و    10(

كننده در  از بين افراد شركت   .  خواسـته شـد كـه بـه  مقياس روابط جنسي پاسخ دهند              ،نده بـود  دكـر 

يالت، سن، تحص  شناسي مانند بررسـي روايي سازه مقياس تعدادي كه از نظر متغيرهاي جمعيت          مـرحله   

براي  طور دو به دو با افراد داراي اختالف زناشويي معادل بودندهطـول مـدت ازدواج و تعداد فرزندان ب   

 تعداد  ،اسهاي مقي بنابراين به غير از مرحله بررسي مفهوم بودن ماده         .مقايـسه بـا آنـان انتخاب شدند       

 . نفر است293كنندگان در اين پژوهش شركت

 

  پژوهشهايابزار

در  »روابط جنسي «، و مقياس    )1990هاگز، و اسنل،    (در پـژوهش حاضـر از مقياس رابطه جنسي          

 .استفاده شد) 1989اولسون،  (8پرسشنامه رضايت زناشويي موسوم به انريچ

 ماده است كه بر     24داراي  ارائه گرديد و     1990توسط هاگز و اسنل در       :مقـياس رابطه جنسي   

 پاسخ داده   »كندف مي يخيلي مرا توص  « تا   » توصيف من نيست   ًاصال« اي از  درجه 5 ليكرتي   طيفروي  

 توصيف من ًاصال«نمره صفر براي پاسخ . يردگ دقيقه وقت مي15تا  10گويي شـود كه براي پاسخ    مـي 

 ًتقريبا« براي   3،  »ا حدي توصيف من است    ت« براي   2،  »كمـي توصـيف مـن اسـت       « بـراي    1،  »نيـست 

مقياس رابطه   .شده است   در نظر گرفته   �» توصـيف مـن است     ًكـامال « بـراي    4  و »توصـيف مـن اسـت     

 گيريجهت« :ها عبارتند از  زيرمقياس.  دن ماده دار  8 زيـرمقياس اسـت كـه هـر يك           2جنـسي داراي    

دهنده ميزان گرايش بيشتر    مقياس نشان نمره باالتر در هر زير     .»گيري مشاركتي جهـت « و   »ايمـبادله 

دو زيرمقياس  گزارش شده براي     9همساني دروني . گيري در ربطه جنسي است    فـرد بـه آن نـوع جهت       

 براي و 78/0بـراي زيرمقياس مشاركتي آلفا  . اسـت دهـنده همـساني درونـي مناسـب مقـياس        نـشان 

  .)1990هاگز، اسنل، (است   گزارش شده67/0اي زيرمقياس مبادله

 مقياس 12 اين پرسشنامه از  . ساخته شده است   1989 توسـط اولـسون در       :پرسـشنامه انـريچ   

كننده تواند بيان هـاي موجود در زندگي زناشويي است و مي        تـشكيل شـده كـه در ارتـباط بـا زميـنه            

مقياس رابطه جنسي   . هاي نيرومندي و تقويت آن را مشخص كند       ها بوده و زمينه   مشكالت بالقوه زوج  
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پاسخ داده ) هميشه تا هيچ وقت(اي  گزينه5 مـاده است كه به صورت        10 پرسـشنامه شـامل      در ايـن  

 گزارش 90/0همساني دروني زيرمقياس رابطه جنسي را ) 1989(فورنير و دراگمن    اولسون،  . شودمـي 

 نيز همساني دروني مقياس رابطه جنسي پرسشنامه انريچ را        ) 1385(حـيدري و حـسين پور       . كـردند 

همساني دروني مقياس رابطه جنسي پرسشنامه انريچ در نمونه پژوهش حاضر نيز            . انـد هكـرد  گـزارش 

 . است76/0

 

 ها تحليل دادهروش

نباخ ضريب همبستگي پيرسن، و     وهاي تحليل عاملي اكتشافي، آلفاي كر     هاي پژوهش با روش   داده

 .تحليل واريانس چند متغيره، تحليل آماري شدند

 

 ها يافته

 با انحراف استاندارد    66/37كننده در پژوهش     زوج شركت  121 كه ميانگين سن     ند داد نتايج نشان 

ميانگين مدت ازدواج در گروه  .  براي زنان است   71/6 با انحراف استاندارد     17/34 بـراي مردان و      42/7

 .  است35/4 با انحراف استاندارد 95/8نمونه 

ها داراي همبستگي كامل با     از ماده  مـاده مقـياس نشان داد كه تعدادي          24ماتـريس همبـستگي     

هاي مذكور  با بررسي ماده  . روي كل مقياس امكان نداشت     يكديگـر هستند لذا امكان تحليل عاملي بر       

ها به لحاظ فرهنگي براي جامعه هدف يـك از اين ماده كـه كـدام  بـه نظـر متخصـصين و ايـن       باتـوجه 

كه در شرايط جديد امكان      توجه به اين   با.  ماده از مقياس حذف گرديد     7تـر هـستند تعـداد       متناسـب 

 از تحليل ،تحلـيل عاملـي تأيـيدي مقـياس براسـاس ساختار عاملي مشخص شده قبلي وجود نداشت            

بررسي آماري . هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شد   بـا روش تحلـيل مـؤلفه      عاملـي اكتـشافي     

 و مقدار مجذوركاي در آزمون كرويت   82/0 برابر با    10برداريهـا نـشان داد، آزمـون كفايـت نمونه         داده

شود، لذا   رد مي  >1000/0  اسـت كـه فـرض صـفر در سطح معناداري              57/5642 برابـر بـا      11بارتلـت 

 عامل با   3بررسي نمودار اسكري نشان داد كه       . شـرايط الزم بـراي تحليل عاملي اكتشافي برقرار است         

 عامل اول   ،هابا توجه به مفهوم ماده    . ين كنند از واريانس را تبي   % 58/75توانند   مي 1بار عاملي بيش از     

 3 ماده، و عامل سوم با       5 با   »ايگيري مبادله جهت«  عامل دوم     ، ماده 10 با   »گيـري مشاركتي  جهـت «

12توقع«ماده به عنوان 
  : آمده است1نتايج در جدول . ندگذاري شد نام»
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 نتايج تحليل عاملي اكتشافي مقياس روابط جنسي: 1 جدول

 

 عاملي ارب

 3عامل 

 توقع

 

 عاملي بار

 2عامل

گيري جهت

 ايمبادله

 

 عاملي بار

 1 عامل

 گيريجهت

 مشاركتي

953/0 

948/0- 

770/0 

 1 ماده

 6 ماده

 17 ماده

934/0 

914/0 

907/0- 

768/0 

  10 ماده

 2 ماده

  5 ماده

 8 ماده

958/0- 

945/0- 

937/0- 

934/0- 

919/0- 

910/0 

741/0 

679/0- 

644/0- 

638/0 

 5 ماده

 11 ماده

 15ماده 

 13 ماده

 7 ماده

 9 ماده

 3 ماده

 12 ماده

 14 ماده

 16 ماده

 
براي بررسي روايي توافقي مقياس رابط جنسي، همبستگي سه عامل استخراج شده از مقياس با                 

 2 نتايج در جدول     ،زيرمقياس روابط جنسي در پرسشنامه رضامندي زناشويي انريچ محاسبه گرديد           

 :آمده است

 
  جنسيهگانه مقياس رابطضريب همبستگي عوامل سه: 2 دولج

 متغير شاخص گيري مشاركتيجهت ايگيري مبادلهجهت توقع

177/0- 

30 

35/0 

143/0- 

30 

45/0 

921/0 

30 

001/0< 

 ضريب همبستگي

 تعداد

 سطح معناداري

 
 مقياس روابط جنسي انريچ

 

اس روابط جنسي انريچ همبستگي باال و       گيري مشاركتي با مقي    عامل جهت  ،دندهنتايج نشان مي  

اي و توقع با مقياس روابط جنسي انريچ معنادار             گيري مبادله  دارد و همبستگي جهت      يمعنادار

 .نيست

 نفر از مردان و زناني كه       21هاي حاصل از اجراي مقياس بر روي        براي بررسي روايي افتراقي، داده    

ي ندارند و به لحاظ جنس، سن، مدت         يمشكل زناشو  نفر از افرادي كه       21ي دارند با    يمشكل زناشو 

اند، با تحليل واريانس چند       معادل شده  ،ازدواج، ميزان تحصيالت، و داشتن فرزند با گروه مقايسه           

 : آمده است3نتايج در جدول .  مقايسه شدندمتغيره
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نتايج تحليل واريانس چندمتغيره براي مقايسه ميانگين گروه : 3جدول   

كل زناشويي با گروه عاديداراي مش  

درجه 

 آزادي

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 منبع واريانس

97/0  002/  09/0  1 09/0 گيري مشاركتيجهت   

03/0  01/5  56/56  40 38/2262  خطا 

38/0  79/0  86/54  1 86/54 ايگيري مبادلهجهت   

  96/10  40 29/438  خطا 

  09/6  1 09/6  توقع 

  76/7  40 38/310  خطا 

 

  11/3 و انحراف استاندارد     14دهند، گروهي كه مشكل زناشويي دارند با ميانگين          نتايج نشان مي  

طور معناداري   به 49/3 و انحراف استاندارد      71/11نسبت به گروه فاقد مشكل زناشويي با ميانگين           

گيري مشاركتي و توقع     جهتهاي مورد مقايسه از نظر        گروه.  اي باالتري دارند   گيري مبادله جهت

 .تفاوت معناداري نداشتند

پايايي مقياس روابط جنسي با دو روش همساني دروني، و اجرا با فاصله زماني پانزده روزه بررسي                 

گيري ، جهت 90/0گيري مشاركتي نتايج نشان دادند آلفاي كرونباخ براي زيرمقياس جهت            .  شد

 . آمده است4جرا با فاصله زماني در جدول نتايج ا.  است88/0؛ و توقع 91/0اي مبادله

 
 

 نتايج ضريب همبستگي اجرا ي مقياس روابط : 4جدول 

  روزه15جنسي با فاصله 

 شاخص تعداد ضريب همبستگي سطح معناداري

 متغير

001/0<  

001/0<  

001/0<  

92/0  

96/0  

94/0  

30 

30 

30 

گيري مشاركتيجهت  

ايگيري مبادلهجهت  

 توقع

        
 ضرايب همبستگي بااليي بين نتايج        001/0دهند كه در سطح معناداري كمتر از           شان مي نتايج ن 

 . روزه وجود دارد15حاصل از دوبار اجراي مقياس رابط جنسي  با فاصله زماني 

  و   5هاي رابط جنسي به تفكيك جنس در جداول         هاي توصيفي زيرمقياس  نمرات استاندارد و شاخص   

 : آمده است6

 

	��/ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


521 

 
 

 

 

  

 هايهاي توصيفي زيرمقياسات استاندارد و شاخصنمر: 5جدول 

 رابط جنسي بر حسب جنس

 نمره خام

 زن Zنمره استاندارد  توقع ايگيري مبادلهجهت گيري مشاركتيجهت

 مرد زن مرد زن مرد

 3  4  10-11 19-20 -00/2  تا -50/2

 4-5 3 5-6 4-5 12-15 21-24 -50/1  تا -99/1

 6 4-6 7-8 6-7 16-20 23-28 -00/1  تا -49/1

 7-8 7-8 9-11 8-9 21-26 29-32 -50/0  تا -99/0

 9-10 9-10 12-13 10-11 27-30 33-36 -01/0  تا -49/0

 11 11-12 14-15 12-13 31-35 37-41 01/0  تا  49/0

 12-13 13-14 16 14-15 36-40 42-45 50/0  تا  99/0

 14 15 17-19 16-17 41-45 46-49 00/1  تا  49/1

 15  20 18-19 46-50 50 50/1  تا 99/1

    20 10-11  00/2  تا  50/2

 

دهنده ديد   در مردان نشان   21 در زنان و كمتر از        29دهد نمره كمتر از      نتايج جدول نشان مي   

 در مردان   9 در زنان و كمتر از        8نمره كمتر از    .  مشاركتي كمتر به رابط جنسي با همسر است         

 در زنان و كمتر از      7اي كمتر در رابط جنسي با همسر است، و نمره كمتر از              يد مبادله  د دهندهنشان

 .دهنده متوقع بودن كمتر در رابط جنسي با همسر است در مردان نشان6

 
 

هاي رابط جنسي بر حسب جنسهاي توصيفي زيرمقياسشاخص: 6جدول  

 توقع ايگيري مبادلهجهت گيري مشاركتيجهت

 مرد زن مرد زن مرد زن

 زيرمقياس

                   جنسشاخص

 ميانگين 09/10 27/10 69/13 27/11 67/30 88/36

 انحراف استاندارد 21/3 66/3 14/4 24/4 79/9 51/8

 چولگي -09/0 -29/0 -25/0 -10/0 -14/0 -11/0

 كشيدگي -96/0 -06/1 -66/0 -92/0 -91/0 -11/1

 

 هردو گروه زنان و مردان با توجه به مقدار چولگي توزيع                د كه در  ندهنتايج جدول نشان مي    

گيري هرچند در گروه زنان توزيع متقارن نمرات مربوط به جهت               .  نمرات تقريبا متقارن است     

 .دهنده تنوع كمتر نمرات در گروه زنان استمشاركتي و توقع كشيدگي بيشتري دارد كه نشان

 

 بحث 

كه براي سنجش   )  1990(هاگز و اسنل     شده توسط   اي رابطه جنسي ارائه       ماده 24مقياس  

به نحوي به زبان فارسي        ،اي در روابط جنسي زنان و مردان است          مشاركتي و مبادله    گيريجهت
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دهندگان با كمترين   برگردان شد كه ضمن مفهوم بودن با فرهنگ ايراني نيز متناسب باشد و پاسخ                

 ماده مقياس روابط جنسي     24 ماده از    17نشان داد،   نتايج پژوهش   .  بازداري بتوانند به آن پاسخ دهند     

دو زيرمقياس  .  گيرنداي و توقع جاي مي    گيري مبادله گيري مشاركتي، جهت  بر روي سه عامل جهت    

هاي عنوان شده    اي استخراج شده به لحاظ محتوايي با زيرمقياس          گيري مشاركتي و مبادله    جهت

نمونه پژوهش حاضر به لحاظ تركيب و تعداد           توسط سازندگان مقياس همخواني دارد وليكن در           

گيري  ماده براي جهت   8گيري مشاركتي و     ماده براي جهت   8در فرم اصلي مقياس،     .  ها متفاوتند ماده

 ماده بر روي عامل مربوط به       10نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه       .  اي در نظر گرفته شده بود     مبادله

گيرند اي قرار مي  گيري مبادله روي عامل مربوط به جهت     ماده از مقياس بر      4گيري مشاركتي و    جهت

 هايكه بر اساس نظر متخصصان، ماده      تواند به دليل برگردان مقياس به فارسي باشد، ضمن اين          كه مي 

 ماده  8در مقياس اصلي،    .  گيري مربوطه هستند  گر جهت جاي گرفته در هر عامل به درستي نشان         

در نمونه پژوهش حاضر عامل سومي      .  هاي دوگانه جاي ندارند   اسيك از زيرمقي  وجود دارد كه در هيچ    

عامل .  گذاري شده به دست آمد      نام »توقع«هاي جاي گرفته در آن عامل        كه بر اساس مفهوم ماده     

، بهداشت و درمان    دهنده متوقع بودن در رابطه جنسي است كه به نوبه خود در پژوهش             جديد نشان 

گيري مشاركتي با   همبستگي باال و معنادار جهت     .  ل تأمل است  مسائل مربوط به رابطه جنسي قاب       

اي و توقع با مقياس رابطه جنسي به عنوان         گيري مبادله مقياس و نيز عدم معناداري همبستگي جهت      

هاي رضايت زناشويي نيز مؤيد روايي توافقي مقياس رابطه جنسي است و دليلي بر                   يكي از مؤلفه  

 ايرزـود و ب  ـرينهايي مانند   سط اين مقياس است كه با نتايج پژوهش       گيري شده تو   اندازه صحت سازه 

) 1384( حيدري، مظاهري و پوراعتماد   ؛  )1385( پورحيدري و حسين    ؛)2002( گاورن مك ؛)1997(

. مبني بر رابطه جنسي و رضايت از آن با رضايت زناشويي و احساسات مثبت به همسر همخواني دارد                  

اي افراد داراي مشكالت زناشويي نسبت به افراد عادي نيز مؤيد               مبادلهگيري  ميانگين باالتر جهت  

احساس مسئوليت خاصي در مقابل رضايت و        گونه افراد   زيرا اين .  روايي مقياس رابطه جنسي است     

 و احساس نياز ذاتي يا ميل به هماهنگي براي برآورده ساختن                شتهدا ن مين جنسي همسر خود    أت

. شوند كه خود از آن بهره ببرند        زماني وارد روابط جنسي مي       و نددارنتمنيات جنسي همسر خود     

شود و به مرور موجب عدم عالقه        رفتارها موجب از بين رفتن فضاي صميميت و عشق مي           گونهاين

 هاينتايج بررسي   .شودبراي ارتباط خواهد شد و به تبع آن مشكالت ديگري در زندگي زوجين ايجاد مي              

 و پايايي نشان داد كه هر سه زيرمقياس رابطه جنسي از همساني و ضريب                مربوط به همساني دروني   

براي )  1990(هاگز و اسنل    نتايج بدست آمده مؤيد پايايي ذكر شده توسط         .  پايايي بااليي برخوردارند  

استفاده از نمونه داوطلب كه به دليل محتواي سؤاالت صورت               هرچند.  مقياس رابطه جنسي است    

 تهديدكننده روايي بيروني پژوهش باشد و محدود بودن نمونه به زوجين ساكن              تواندگرفته است مي  
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پذيري ها حداقل در حد دوره راهنمايي تحصيلي است، تعميم          در تهران و افرادي كه تحصيالت آن       

 .نمايدنتايج را محدود مي

نواده و  مقياس رابطه جنسي آماده شده براي جامعه ايراني براي استفاده پژوهشي در حوزه خا                 

تواند افق  نمايد و مي   امكان بررسي ديدگاه افراد در زمينه روابط جنسي را فراهم مي             ،روابط زناشويي 

برده شده در زمينه رابطه جنسي به           كارههاي ب زيرا اكثريت ابزاري  .  جديدي در اين حوزه باز كند      

هاي عيني و رضايت     جنبه  به پردازند و صرفاً  ثر در رابطه جنسي نمي    ؤزيربناهاي عاطفي و شناختي م    

ثر در اين روابط بيش از شكل       ؤهاي شناختي و عاطفي م    كه پشتوانه پردازند در حالي  از اين روابط مي   

آمدها و عوارض اين روابط باشند و موجب عمق بخشيدن به               پي كنندهد تبيين نتوانظاهري آن مي  

 هايها و بكارگيري نوع روش     در مشاوره  كار بردن اين مقياس   هكه ب ضمن اين .  دنگردهاي مرتبط   پژوهش

 .تواند مفيد باشددرماني در حوزه روابط زناشويي مي

 

 هانوشتپي

1. Sexual relationship 
2. Relationship satisfaction 
3. Dennerstein   
4. Exchange relationship orientation   
5. Communal relationship orientation  
6. Convergent validity 
7. Reliability 
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9. Internal consistency 
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11. Bartlett's test of sphericity 
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